Nyhedsbrev for november 2017
Dette er en helt ny version af DBf’s nyhedsbrev.
Fra og med denne udgave vil vi strukturere nyhedsbrevet i to sektioner: Nyheder
og Orientering.
Nyheder handler om det, du som klubformand bør tage stilling til og kan tage action på – indad mod dine medlemmer eller udad mod din organisation – lige nu.
Orientering samler bredere op og kan være nyheder fra sekretariatet, relevant
baggrundsorientering og gamle nyheder, der fortjener en gentagelse.
Denne struktur er et resultat af en lille analyse, som en nyuddannet akademiker,
der har været i virksomhedspraktik i DBf, har foretaget for os. Læs mere om det
under orientering.
Under nyheder kan du bl.a. læse om:
• DM finaler
• Vidensbank om begynderundervisning
• Turneringskalender 2018/2019
• Spillelokaler til forbundsturneringer
• Nedtælling til bridgefestival 2018
Under orientering kan du bl.a. læse om:
• Stikprøve hos klubformænd i DBf
• Personale
• Jul & nytår i DBf
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Nyheder
DM finaler
På midtvejsmødet den 12.11. i år aftaltes det, at fri tilmelding til seniorpar fastholdes endnu et år og evalueres derefter på ny. Der var endvidere bred tilslutning
til at omlægge Damepar til fri tilmelding allerede fra 2018. Åben- og Mixed-par
drøftes med udgangspunkt i evalueringen af senior- og damepar 2018. TUK har
accepteret en ”midt-i sæson-regelændring” og taget fat på at udarbejde
turneringsformatet.
Turneringskalender
Turneringskalenderen for 2018/2019 er lige på trapperne og kommer til syne på
www.bridge.dk i løbet af denne uge.
Er jeres spillelokale egnet til forbundsturnering?
DBf ønsker at give vore egne medlemsklubber mulighed for at være spillelokaler
til forbundsturneringerne. Derfor søger vi netop nu efter egnede spillelokaler til
forbundets turneringer. Vi leder efter lokaler, hvor der er plads til (en del af) en
forbundsturnering og hvor flittige klub-bier vil stå klar til at forpleje og hygge om
deltagerne. Som tak modtager klubben ”husleje” til klubkassen. Hvis jeres lokaler
er egnede og hvis I har mod på at være tekniske arrangører af et heat i en forbundsturnering, kontakt da IT- og turneringschef, Jeppe G Knappe, for at høre
nærmere. Tlf.: 48475213/e-mail: jgk@bridge.dk
Tilbyder din klub begynderundervisning?
Alle bridgespillere oplever jævnligt at blive kontaktet af en, der gerne vil lære at
spille bridge. Vi har dog ofte svært ved at besvare det spørgsmål.
Det vil vi gerne gøre bedre. Derfor ønsker sekretariatet at opbygge en vidensbank
om al begynderundervisning, så vi har noget at svare de, der spørger.
Tilbyder I begyndervisning over en (halv)sæson? Som ugekursus? Som pop-ups?
Skriv til dbf@bridge.dk og tilmeld jer undervisningsbanken. Og gør det allerede i
dag. Så kan vi henvise til jer.
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Nedtælling til bridgefestival 2018
Nu kan vi snart se frem til Bridgefestival 2018. Festivalen løber af stablen fredag
den 6. juli 2018 til og med søndag den 15. juli 2018. Tilmelding til de forskellige
turneringer vil ligge klar på hjemmesiden, www.bridgefestival.dk
mandag den 15. januar 2018. Vi håber derfor, at du som klubformand vil være
med til at sprede budskabet til klubbens medlemmer.

Velkomstbreve udsendes i denne uge
Vi påbegynder udsendelsen af velkomstbreve og velkomstpakker i denne uge. I
hver pakke er der personligt stilede breve til de pågældende K-medlemmer.

Orientering
Nyt nyhedsbrev
Vores virksomhedspraktikant, Laura
Vejborg Andersen, har undersøgt
relevansen af nyhedsbrevet hos
vores klubformænd og har derfor
foretaget en stikprøve, der
inkluderer 10 % af vores
klubformænd i landets 11 distrikter.
Stikprøven viste, at der efterspørges
aktuelle nyheder for klubberne, men
at en del også ønsker orientering om
forbundets tiltag. Derudover viste
stikprøven, at frekvensen for
udgivelsen af nyhedsbrevet skal
De mange svar analyseres
være båret af nyhedernes indhold
og derfor ikke sendes ud på en fastsat dato. Endelig viste stikprøven, at
strukturen for nyhedsbrevet ønskes fastholdt.
Med afsæt i undersøgelsen vil vi i forbundet arbejde på at ramme jeres ønsker
med fremtidige nyhedsbreve. I er meget velkomne til at kontakte direktør
Charlotte Fuglsang på cfu@bridge.dk med yderligere feedback.
Temadag om distrikternes rolle
Søndag den 11. marts 2018 afholdes temadag vedrørende distrikternes rolle. Nærmere information følger.
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Ny stemme i røret
Britta Sønderby Hansen er ansat som administrativ
medarbejder pr. 1.12.2017. Vi ønsker at slå stillinger op,
men kan ikke undvære en til at tage telefonen, når den
ringer. Stillingen er derfor tidsbegrænset og vil blive
slået op i løbet af foråret.
Ansættelse af udviklings- og klubkonsulent
Vi har netop ansat vores udviklings- og klubkonsulent,
Louise Flintegaard Pedersen. Louise starter den 1. januar
2018.

Britta ved telefonen

Jul & nytår i DBf
I dagene mellem jul og nytår holder både butik og sekretariat lukket pga. status
og pga. overgang til nyt økonomistyringssystem. IT-supporten holder åben.
Uopsættelige henvendelser til butik eller sekretariat kan rettes til IT- og
turneringschef Jeppe G Knappe på telefon 2972 6265.
Bridgefonden
Bridgefonden modtager meget gerne donationer. For at bevare sin status som almennyttig fond har Bridgefonden brug for 100 donationer pr. år. Donér f.eks. via
mobilepay 2999 5213. Undervejs i processen vil du blive opfordret til at indtaste
dit cpr-nr. mhp. skattefradrag.
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